Viarps Kör- och Ridklubb söker vik. ridlärare
Viarps Kör- och Ridklubb är en ideell förening som driver en välrenommerad ridskola, lantligt
belägen mellan Landskrona och Helsingborg, med 400 ridande och 600 medlemmar. Vi har
en härlig atmosfär, välutbildad personal och professionell hästhållning. Klubben är mycket
aktiv med många olika verksamheter och tävlingar. På anläggningen finns två ridhus,
ridbana, nybyggt stall och goda uteridningsmöjligheter. VKRK satsar för framtiden och
arbetar med vidareutveckling av anläggningen. Läs mer på vkrk.se!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår fina klubb. Du har utbildning som motsvarar level 1
eller 2. Du är aktiv ryttare och värnar om hästarna. Du är engagerad, social och brinner för att
undervisa. Vi värdesätter tidigare arbetslivserfarenhet inom ridläraryrket. Som ridlärare hos oss ingår
du i ett härligt gäng där samarbetsförmågan är viktig men där du också får ta ansvar och egna
initiativ. Tjänsten omfattar ca 80 % och är ett vikariat på 1 år. Arbetsuppgifterna är främst
undervisning för grupper med barn, ungdomar eller vuxna samt hoppträning för specialgrupper.
Administration, hästutbildning och arbete med verksamheten i övrigt ingår. Lön enl. avtal. Tillträde
31/3 2018. För mer information kontakta Ridskolechef Susanne Johannesson 0707-99 32 59.

Vill du ingå i vårt team? Varmt välkommen att skicka din ansökan med CV till info@vkrk.se
eller Viarps Kör & Ridklubb, Norra Viarpsvägen 68, 261 92 HÄRSLÖV senast den 20 januari
2018.

”Viarps vision är att vara en ridsportklubb som får människor att växa med hästen i fokus.
En mötesplats i lantlig miljö som ger glädje och gemenskap åt alla.”

”Viarps verksamhetsidé är att med engagerad personal erbjuda häst- och ridutbildning av
hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer.
Vi värnar om att våra välutbildade hästar ska trivas i vår lantliga miljö.
Genom vår unika Viarpsanda skapar vi tillsammans delaktighet och gemenskap där alla är
välkomna.”

